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ABSTRACT

Its sims are : u To know the effectiveness method of yield and manner
demonstralion to increase the crafsmen's btowledge. b. To know the
effecliveness method of yield and manner demonstration to change the
craftsmen's auitude. c, To know lhe eflectiyeness method of yield and
manner demonslration to increase the skills, and the general aim is to
know lhe efectiveness mehod oJyield and manner demonstration in the
mes s age ff ansforms t i on.

The technique ofsampling with porposive, included the farmer that fol-
Iowed extension whitd method ofyield and manner demonstration. This
sludy used descriptive and label analysis, non-parametric test, and mea-
sured whith scoring.

This research suggests that it is necessary to in rcase the quality of the
technique of demonstration methods, so its effectiveness k able to in-
crease. And it is needed an establishment continuity after extension, in
order to adapt technologgt is unlinking-

Key words : demonstralion yield, demonstration manner, effecliveness
calegory.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam GBHN ditunjukkan bahwa
pernbangunan masyarakat lndonesia
dititik beratkan pada pembangunan
ekonomi yang didukung oleh pem-
bangunan bidang lainnya. Titik sentral
pembangunan di bidang ekonomi adalah
kawasan pedesaan, yang merupakan
pusat perhatian dalam pengentasan
kemiskinan (dimana sekitar 80 %
penduduk lndonesia bermukim).

Manusia merupakan kekuatan
utama pembangunan dan sekaligus tujuan
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pembangunan, maka perlu ditingkatkan
kualitas manusia sebagai sumber dala
insani (Anonim,1990l. Bahkan sejak lama
Mosher (1977) pun menyatakan bahwa
pembangunan (khususnya pem bangunan
pert:inian) disamping dipengaruhi oleh
kekayaan alam yang tersedia pada saat
permulaan juga d ipengarLrhi oleh
efektivitas orang bekerja sama, dan
menggolongkan pendidikan pembangunan
sebagai salah satu syarat pelancar dalam
pembangunan. Kualitas sumber daya
manusia menjadi salah satu kunci penting
dalam keberhasilan pembangunan.

Perhatian terhadap pentingnya
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sumber dava manusia (khususnya para
bagi penggerak pembangunan) juga ter-
cennin dalam sasaran pembangunan desa

dalaur Repelita VI, yaitu upaya
peningkatan kemampuan aparatu r
rnasyarakat desa (Anonim. 1994).

Salah satu sasaran pembangunan

desa dalam Repelita VI yang lain adalah
upaya mengurarrgi jumlah penduduk
miskin. Penanggulangan kemiskinan
diupayakan dengan penanganan khusus
dan diarahkan untuk merangsang kegiatan
berusaha masyarakat miskin yang dapat
menrberikan pandangan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat miskin, yang
rneliputi: l) penyediaan pelayanan sosial
dasar dan langsung meningkatkan
kesej ahteraan n ya; 2) peningkatan
ketrampilan dan penguasaan teknologi
tepat guna; 3) penyediaan modal dasar
yang dapat dikembangkan lebih lanjut; 4)
pengembangan kelompok usaha bersama
untuk meningkatkan produk-tivitas dan

kelangsungan dalam berusaha; dan 5)
pemb inaan yang intensif dan
berkelanjutan untuk memantapkan usaha

ekonominy a (Anon im, I 9 9 I ).
Muntuk , merupakan salah satu

desa yang dikategorikan sebagai desa

tertinggal. Masyarakat Muntuk hidup dari
berbagai mata pencaharian, yakni sektor
pertanian, pertukangan dan keraj inan.
Muntuk mempunyai topografi yang
berbukit dengan lahan pertanian yang
meng-gantungkarr pada hujan.

Dusun Ngliseng merupakan salah

satu dari ll dusun yang ada di desa

Muntuk, mempunyai tingkat kehidupan
yang paling kurarrg baik. Sebagian besar

masyarakat tingkat pendidikannya sangat

rendah (banyak buta huruf), sarana dan
pmsarana tran spotras i yang sangat kurang,

dengan elevasi topografinya sekitar 30
derajat.

Selain bekerja sebagai petani, mata
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pencaharian yang sangat menonjol adalah

sebagai pengraj in bambu. Kerajinau
bambu yang dibuatnya masih sangat
terbatas (yakni kalo dan tambir/tampah),
dengan cara yang masih sangat sederhana.
Karena hasil pekerjaannya kurang halus,
maka harga jualnya pun masih relatif
rendah.

Bila ditinjau dari sisi historis,
sebenarnya masyarakat Ngliseng
mempunyai potensi yang besar dalam
pengembangan kerajinan bambu. Hal ini
karena kerajinan bambu telah dilakukan
secaraturun temurun dari nenek moyang-
nya. Denga-n demikian pembuatan anyam-
anyaman dari bambu bukan merupakan
hal yang baru bagi rnasyarakat Ngliseng.
Hampir setiap warga Ngliseng dapat
rnelakukannya.

Untuk melihat perkembangan
pemikiran dan sikap masyarakat Ngliseng
maka perlu diketahui sejauh mana
masyarakat Ngliseng mampu menangkap
pesan-pesan pembangunan dari berbagai
kegiatan/pembinaan yang pernah ada.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti
ingin mengevaluasi dua metode
penyuluhan yakni metode demonstrasi
hasil dan demonstrasi cara dalam
penyampaian pesan pada pengrajin barnbu
yang pemah dilakukan di Ngliseng.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian yang
berjudul *Evaluasi Metode Penyuluhan
Demonstrasi dalam Penyampaian
Pesan Kepada Petani Pengraji n

Bambu di Dusun Ngliseng" ini adalah
ingin mengetahui efektivitas metode
demonstrasi hasil dan cara dalam
peningkatan pengetahuan, perubahan
sikap, peningkatan ketrampilan dan
gambaran umum efektivitas metode
demonstrasi hasildan cara dalam penyam-
paian pesan.
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C. Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini
d iharapkan mem berikan manfaat
pengembangan ilrn u pe n getah uan,
khususnya stud i pembangunan pedesaan,

sebagai acuan bagi yang menaruh
perhatian pada permasalahan serupa,
sebagai base line da-lam pembinaan
rnasyarakat N gliseng dan pengembangan

kerajinan bambu. ataupun pihak lain yang

berminat.

DASARTEORI DAN
KERANGKA PEMIKIRAN

A. Dasar Teori

I. Pengertian

Penyuluhan pertanian adalah suatu

sistem pendidikan di luar sekolah (infor-
mal) yang diberikan pada masyarakat desa

dan keluarganya dengan maksud agar
rnereka rrampu dan sanggup untuk
berswadaya dan rn em perbaiki atau
rneningkatkan kesejahteraan keluarganya
dan masyarakat seke lilin g- nya
(Soekartawi, 1988). Sedangkan yang
d imaksud dengan pendidikan adalalt
usaha mengadakan perubahan perilaku
berdasarkan pada ilmu dan pengalaman
yang sudalr diakui dan direstui masyarakat
(Wiriaatmadja, 1983) . Terjadinya
perubahan perilaku petani yang dimaksud
adalah: pengetahuan (ienis dan jumlah),
sikap dan ketrampilan (fisik dan
kecakapan berpikir).

Sebagai suatu sistem pendidikan,
penyu luhan pertanian mem punyai
karakteristik yang khas yang berbeda
dengan ciri-ciri sistem pendidikan formal
pada umumnya. Penyuluhan pertanian
tidak memerlukarr kelas yang tetap. siswa
didik sangat heterogen, identitas petani
sangat beragam baik dalam hal umur,
pendid ikan forma l, pengalaman,
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keterampilan, luas penguasaan lahan,
tingkat ekonomi, tanggungan keluarg.r,
kondisi sosial dan sebagainya.

Dalarn kegiatan penyuluhan kita
kenaI berbagai macam m etod e

penyuluhan. Soekandar Wiriaatmadja
(1973) memberikan pengertian metode
penyuluhan sebagai suatu cara melakukan
kegiatan penyuluhan.

Totok Mardikanto (1992)
mengenalkan adanya tiga cara pendekatan

metode berkomunikasi yang efektif yang
dapat digunakan dalam pemilihan metode
penyuluhan. Ketiga cara tersebut
didasarkan pada media yang digunakan,
sifat hubungan antara penyuluh dan
sasaranny4 serta pendekatan psiko-sosial
yang dikaitkan dengan tahapan adopsi.

Berdasarkan media yang
digunakan, metode penyuluhan dapat
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
rnedia lisan, media cetak dan rnedia
terproyeksi. Berdasarkan hubungan
penyuluh terhadap sasarannya, metode
penyuluhan dibedakan menjad i dua
macam, yaitu komunikasi langsung dan

komunikasi tak langsung. Selanj utnya
berdasarkan keadaan ps iko sos ia I

sasarannya metode penyuluhan dibedakan
menjadi tiga hal, yaitu pendekatan
perorangan, pendekatan kelompok dan
pendekatan massal.

Pemilihan metode-metode mana
yang harus dipakai dalam kegialan
penyuluhan partan ian, harus didasarkan
pada persyaratan - persyaratan
(Wiriaatmadja, -1983). Persya rata n-
persyaratan tersebut antara lain sesuai

dengan keadaan sasaran, cukup dalam
jumlah dan rnutu. tepat mengenai sasaran

dan pada waktunya, amanat harus mudah
diterima dan dimengerti, serta murah
pembiayaannya. Sedangkan Totok
Mardikanto ( 1992) mengungkapkan
bahwa pemilihan metode pendidikan or-
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ang dewasa (termasuk penyuluhan) harus

selalu mempertimbangkan beberapa hal

seperti waktu penyelenggaraan tidak
terlalu mengganggu pekerjaan petan i,
waktu penyelenggaraan ses in gkat
rnungkin, lebih banyak menggunakan alat
peraga (alat bantu penyuluhan), mengacu
pada pemecahan masalah yang sedang dan

akan dihadapi, berupaya menam bah
pengalaman belajar baik pen ingkatan
pengetahuan, sikap maupun keterampilan-
keetrampilan baru. Dan Scm idt
(Mardikanto, I 992) menekanktn agar
pemilihan metode pendidikan orang
dewasa harus selalu mengacu kepada
tujuan yang ingin dicapai oleh program
pendidikan. Lebih lanjut Srin ivasan
(Mmdikanto, 1992,) mengingatkan apapun

rnetode yang akan dipilih agar selalu
mengacu pada pemecahan masalah
sebagai pusat kegiatan be laj ar,
merangsang kemampuan berpikir,
pengembangan aktualisasi diri, pe-
ngembangan konsep diri dan pe-
ngem bangan daya imajinatifyang kreatif.

Demonstrasi merupakan metode
penyu luhan langsung melalui pendekatan

kelompok. Dalam kommunikasi face to
/ace, komunikator akan berhadapan
langsung dengan komunikan sehingga

feedback dapat secara lan gsu n g

disampaikan dan dapat segera ditanggapi.
Pendekatan kelompok merupakan
pendekatan penyuluhan yang paling
barryak digunakan di lndonesia. Menurut
Suhardiyono ( 1992), pendekatan
kelompok ini sangat penting terutama
pada nrasyarakat yarrg masih didorninasi
oleh norma-norma tradisional karena
berbagai alasan, antara lain:
a. Inisiatif seseorang harus men-

dapatkan persetujuan ter leb ih
dahulu oleh kelompoknya sebelum
menerapkan.

b. Penerapan usulan perbaikan
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seringkali memerlukan kegiatan
bersama dari anggota kelompok
yang ada.

c. Tanpa persetujuan dan keterlibatan
anggota yang lain dalam penerapan

teknologi baru yang d ianj urkan
kepadanya, maka perkemban gan-

nya tidak banyak diharapkan.
d. Tindakan kelompok seringkali

mengganggu usaha anggota yang
lain yang merniliki pem ikiran
progresif dalam memanfaatkan
kesempatan yang d itawarkan
karena adanya pembangunan yang
rnam pu rnenjangkau d aeralr
tersebut.

2. Demonstrasi Hasil

Menurut Wiriaatmadja (1983),
yang dimaksud dengan demonstrasi hasil
adalah cara memperlihatkan kepada or-
ang mengenai hasil (suatu cara) kerja
baru. Menurutnya, demonstrasi hasil
mempunyai tujuan untuk menunjukkan
nilai cara baru dan untuk memperlihatkan
bahwa anjuran itu cocok bagi masyarakat
dan dapat lebih menguntungkan.

Dalam konteks penyu lu han
terhadap pengrajin bambu, yang dimaksud
dengan memperlihatkan kepada orang
mengenai hasil kerja baru adalah dengan

memperlihatkan berbagai produk/hasil
anyaman bambu yang memberikan nilai
ekonomi yang leb ih tinggi/meng-
untungkan. Dalam metode ini disertai
dengan penjelasan-penjelasan, baik
mengenai cara pembuatannya" banyaknya
bahan yang diperlukau untuk setiap
produknya. harga jualnya dan sebagainya.

Dengan memperlihatkan contoh berbagai
hasil keraj inan beserta penjelasannya
tersebut maka diharapkan akan terjadi
perubahan dalam diri petani, baik
mengenai pengetahuan, sikap maupun
keterampilannya.
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Tujuan dari metode ini adalah
untuk menunjukkan bahwa nilai produk
baru/cara baru tersebut lebih tinggi. Juga
ingin memperlihatkan bahwa anjuran-
anjuran itu cocok bagi tempat itu dan

dapat menguntungkan pula. Demonstrasi
hasil menitik beratkan kepada mengapa
praktik-praktik baru perlu dilakukan
(Suhardiyono, 1992).

Manfaat metode demonstrasi hasil,
antara lain adalah: memperkenalkan caral
bahan/ produk baru yang lebih
menguntungkan, meyakinkan orang yang

masih ragu, memperoleh keterangan yang
nyata, menumbuhkan kepem impinan.
rneyakinkan bahwa agen pembaru itu
bekerja praktis.

Menurut Soekarm anto (Mardilcan-
ro, 1993) adabeberapa prinsip yang perlu
d iperhatikan berkaitan dengan peiaksa-

naan demonstrasi hasil ini. yaitu:
a) inovasi yang d idemonstras ikan

harus mampu bersaing dengan
yang digantikan;

b) peluang keberhasilannya tinggi
j ika diterapkan;

c) tidak rnenimbu lkan rnasalah-
masalah baru.

3. Demonstrasi Cqra

Demonstrasi cara adalah mem-
perlihatkan ltupirda orang bagaimana
melakukan suatu cara kerja baru, atau cara
yang lama tetapi lebih disempurnakan
(Wiriaotmadia, /98f . Metode ini tidak
mempersoalkan nrengenai hasilnya, tetapi
bagaimana cara melakukan suatu cara
kerja yang tentu saja telah diyakini akan

memberikan hasil yang lebih baik.
Demonstrasi ini bukan merupakan suatu
percobaan atau pengujian, tetapi suatu

usaha pendidikan. Demonstrasi cara lebih
menonjolkan pada upaya menunjukkan
(dalam pengertian melatih) kepada
sasaran penyuluhan tentang cara-cara
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yang benar (Totok Mardikanto, 1993).

Tujuan dari rnetode ini adalah
untuk melatih orang bahwa cara
pembuatan produk baru yang dianjurkan
tidak sesulit yang dibayangkan bahkan
bisajadi mudah bagi mereka. Demonstrasi
ini mengajarkan keterampilan baru.
Sementara itu Soekarmanto (Totok
Mardikanto, I 99 j), nengungkapkan
dalam demonstrasi cara perlu diperhatikan
beberapa prinsip, seperti:
a) perubahanyangdidemonstrasikan

harus dilandasi oleh alasan yang
dapat dipertanggungjarvabkan;

b) perubahanyangdidemonstrasikan
harus dapat dilaksanakan sasaran;

c) perubahan yang ditawarkan harus
ditindaklanjuti dengan kegiatan
pelatihan yang memadai.
Disamping itu, baik demonstrasi

cara maupun hasil harus memegang
prinsip:
a) sasaran penyuluhan harus tetap

diberi kebebasan untuk memilih
dan menerapkan inovasi atau tidak;

b) setiap perubahan atau inovasiyang
ditawaikan harus memberikan
manfaat atau nilai tambahl

c) demonstrasi harus d ilaku kan
dengarr penuh kejujuran.
Metode demonstrasi, baik demons-

trasi hasil maupun demonstrasi cara
merupakan metode penyuluhan yang
relatif efektif, tetapi dalam pelaksana-
annya memerlukan berbagai persyaratan.
Beberapa persyaratan dalam penyeleng-
garaan yang harus diperhatikan adalah:
a) lokasi penyelenggaraan h arus

strategis;
b) hendaknya dilakukan oleh demon-

strator yang d itentukan atau dipilih,
diupayakan oleh warga setenrpat;

c) demonstrasi harus d ilakukan
dengan sebaik-b aikny a (Tot o k
|v{ardikanto, 1993)
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Menurut Soekandar Wiriaatmadja
( 1983), metode penyuluhan melalui
demonstrasi cara ini rnempunyai banyak
rnanfaat, yaitu:
a) rrerupakan cara nrengajar ke-

trampilan yang efektif;
b) lebih dapat merangsang kegiatan;
c) drpat meuurnbuhkan kepercayaan

diri;
d) dapatrnemperkerraikanperobahan

cara kerja dengan biaya rendah, dan

seba8,ainYa.

4. Industri Rumah Tangga

Pemahaman tentang pengertian
industri kecil ternyata sangat beragam.
Sebagai contoh, di Singapura industri
kecil didefinsikan sebagai unit usaha
industri yang rnempekerjakan antara l0
sampai 99 orang tenaga kerja. Di Malay-
sia dan Muangthai industri kecil
didefinisikan sebagai unit usaha industri
yang rnempekerjakan tidak lebih dari 50

orang tenaga kerja. Sementara di Indone-
sia dan Filipina didefinisikan sebagai unit
usaha industri yang rnempekerjakan
antara 5 sampai dengan l9 tenaga kerja.
Namun klasifikasi skala lndustri atas
dasar penyerapan tenaga kerjayang lazim
diterima dan digunakan di negara-negara
berkembang (termasuk lndonesia) adalah
yang disampaikan oleh Staley dan Morse
(Irsan Azhary Saleh, I 986) . Lebih jelasnya

tersaji pada tabel II.l .

Keberadaan industri kecil
mempunyai berbagai nilai strategis dalam
pembangunan masyarakat lndonesia.
Walaupun nilai tambahnya kecil, namun
industri kecil mampu menyed iakan
kesempatan kerja yang jauh lebih besar.

Hal ini karena dalam struktur
perekonomian di lndonesia, jumlah satuan

industri keciljauh lebih banyak di desa

dibandingkan industri besar (yang
umumnya dikota).

Menurut Soegianto ( 1989),
semakin sempitnya atau kura n g
produktifnya lahan pertanian yang ada,

maka petani berusaha mencari tambahan
pendapatan di bidang industri, yaitu yang

disebut sebagai home industri.
Industri kec illrumah tan gga

mempunyai berbagai keunggu lan.
Keunggulannya adalah mengandung
dimensi pemerataan, menciptakan
peluang kerja dan peluang berusaha bagi

masyarakat pedesaan dan mencegah arus

urbanisasi. lndustri kecil memberikan
manfaat sosial (social beneJits) sangat
berarti bagi perekonomian. Manfaat
industri adalah: a) dapat menciptakan
peluang berusaha yang luas dengan
pembiayaan yang relatif rnurah; b) turut
rnengambil peranan dalam peningkatan

dan mobilisasi tabungan domestik; c)
mempunyai kedudukan komplementer
terhadap industri sedang dan besar; d)
Lokasi yang tersebar akan lebih

Tabel II.l. Klasilikasi Skala Industri atas Dasar
Penyerapan Tenaga Kerja menurut Staley dan Morse

Segmen Klasifikasi lndustri JmlTenaga Keria

1

2.

4.

lndustri Kerajinan Rumah Tangga
lndustri Keci
lndustri Sedang
lndustri Besar

1-9
10-49
50-99

100 den lebih

Sumber : lndustri Kecit, lrsan Azhory Saleh, 1986.
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rnenglremat b iaya transportasi (lrsan
Azhari Saleh . 1986).

Dalarn hal daya absorbsi tenaga
ker.ia dari kedua segmen (kerajinan rurnah
tangga dan industri kecil) tersebut di In-
donesia cukup besar. Dengan ke-
nrampuannya menyerap tenaga kerja
inilah, industri kecil/rurnah tangga akan
tetap mempunyai pengaruh besar dalam
struktur perekonomian nasional sekarang
ini maupun pada waktu mendatang.

Untuk pengembangan industri
pedesaan sangat diperlukan adanya
kebijakan yang menunjang antara lain
adalah: pernbangunan prasarana dasar
untuk produksi, teknologi, pemasaran,
faktor sumber daya manusia, dan sisterr
serta lembaga keuangan pedesaan
(Soedarwono, I99l).

Berdasarkan eksislensi dinam isnya
industri kecil dan kerajinan rumah tangga
di Indonesia dapat dibagi dalam tiga
kelompok kategori, yakni: industri lokal,
industri sentra dan industri mandiri.
Kerajinan anyaman bambu yang ada di
Dusun Ngliseng dapat dikategorikan pada

kelompok industri lokal. Industri ini
rnenggantungkan kelangsungan hidupnya
kepada pasar setem pat yang terbatas, serta
relatiftersebar dari segi lokasinya. Skala
usaha sangat kecil dan mencerminkan
suatu pola pengusahaan yang masih
bersifat subsisten. Biasanya mempunyai
target pemasaran yang sangat terbatas,
sehingga rnenggunakan sarana
transportasi yang sederhana (rn isalnya:
sepeda. gerobag dan dipikul/jalan kaki).
Ciri yang lain adalah rnasih rendahnya
peran jasa pedagang, karena pemasatan

has il produksinya ditangani sendiri.
Sebagian besar dari industri lokal
rnerupakan usalra kerajinan rumah tangga
yang dikerjakan oleh anggota keluarga.
Seringkali lebih rnerupakan aktivitas
sambilan atau musiman, dengan ber-
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pangkal tolak dari kulturtaniyang secara

tradisional rnemang berpengaruh terhadap
berbagai faset kegiatan perekonornian di
Indonesia pada umumnya.

B. Kerangka Berpikir

Banyak berbagai pendapat tentang
tujuan penyuluhan pertanian, baik itu
menurut A.T. Mosher tentang memper-
baiki mata pencaharian petani, keadaan

fisik dan gizi serta meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran), Have-
lock tentang belter farming, belter
bussiness dan better living (dalam
Mardikanto, 1982) naupun W.l Thomas
tentang mendapatkan pengetalruan dan
pengalamarr, kearnanan dan keten -
teraman, pengakuan serta balasan/respon
(dalam Wiriaatmadia, .1983/. Dan untuk
mencapai tujuan tersebut harus terjadi
lebih dahulu adanya perubahan perilaku.
Sehingga tujuan penyuluhan pertanian
tidak Iain adalah untuk merubah perilaku
petani. Dan perubahan perilaku petani ini
terjadi kalau ada perubahan pengetahuan
(kognitif), perubahan sikap (afektif) dan
perubahan keterampilan (psikornotorik).
Demikian juga, penyuluhan yang
dilakukan melalui metode dernonstrasi
terhadap pengrajin anyaman bambu (yang

sekaligusjuga petani) di Dusun Ngliseng
juga diorientasikan terjadinya pening-
katan kognitif, afektif dan psikomotorik.

Demonstrasi hasil m au pun
demonstrasi cara rnerupakan dua metode
penyuluhan dengan proses korn un ikasi
secara langsung yang digunakan dalam
sistern pembinaan rnasyarakat melalu i

pendekatan kelompok. Masing-masing
metode tersebut mempunyai kelebihan
dan kekurangarrnya send iri-sendiri.

Dalam memperkenalkan inovasi-
inovasi baru maka pada tahap awal
demonstrasi hasil dengan waktu
penyuluhan yang lebih siDgkat akan lebih
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cepat untuk menumbuhkan kesadaran dan
minat. Selain itu masyarakat dapat.iuga
melakukan penilaian-penilaian. Apabila
kemampuan/keterampi lan dasar telah
dikuasai, maka bukan hal yang tidak
mungkin dengan rnelihat contoh-contoh
inovasi dan dengarr kemampuan imajinatif
yang baik, masyarakat dapat mencoba-
coba dan melakukannya sendiri. Metode
ini dapat digunakan untuk meyakinkan
bahwa inovasi baru yang dianjurkan itu
lebih menguntungkan. Dengan
demonstrasi hasil maka masyarakat dapat
memperoleh keterangan - keteran gan yang
nyata, untuk meyakinkan orang yang
masih ragu-ragu dengan azas " melihat
bmu percqta atau seeing is believing ".

Demonstrasi cara lan gsu ng
mengajarkan orang untuk melakukan cara
membuat produk-produk baru atau cara-
cara baru. Metode ini akan lebih efektif
apabila inovasi baru tersebut telah disadari
dan diminati masyarakat. Demonstrasi
cara lebih merangsang untuk melakukan
kegiatan, apabila masyarakat da pat
berhasil membuat produk/inovasi baru,
dapat menumbuhkan kepercayaan pada

diri sendiri.
Demonstrasi cara merupakan cara

mengajar ketrampilan yang sangat efektif,
karena metode ini tidak hanya melihat
tetapi melakukannya sendiri. Metode ini
mencoba meyakinkan orang dengan azas
" belajar sambil berbuat atau leaming by
doing". Dengan demikian antara metode
demonstrasi hasil dengan demonstrasi
cara bersifat konr plementer dalam rangka
rnernpercepat proses adopsi inovasi baru
pada petani pengrajin anyaman barrbu di
Dusun Ngliseng. Proses adopsi dari
Rogers (Hanafi. 1 986; Ban, l 990) terse-
but mencakup tahap awareness (tahap
kesadaran), interest (tahap menaruh
minat), evaluation (tahap penilaian), /rial
(tahap percobaan) dan adoption
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(penerimaan).
Kerangka pikir yang sederhana

dapat dilukiskan dalam kaitan antara
tujuan penyuluhan, metode penyu luhan
dan proses adopsi, seperti yang tersaji
dalam gambar II. | .

Gambar ll.l. Kaitan antara Tujuan
Penyuluhan, Metode Penyuluhan dan
Proses Adopsi

Berdasarkan gambar II.l. dapat
dijelaskan bahwa me-tode demonstrasi
hasil lebih tepat dalam upaya peningka-
tan kognitif dan juga untuk membentuk
sikap, sedangkan metode demonstrasi cara
nampaknya lebih tepat dalam peningkatan
psikomotorik dan membentuk sikap.
Kaitannya dengan proses ado ps i,
demonstrasi hasil lebih tepat digunakan
pada tahap awal proses adopsi, sedangkan
demonstrasi cara nampaknya lebih tepat
pada akhir proses adopsi.

C. Hipotesis

Dengan mendasarkan pada dasar
teori dan kerangka pemikiran, maka dapat
diambil hipotesis sebagai berikut:
l. Diduga demonstrasi hasil mern-

punyai efektivitas yang lebih tinggi
dari pada demorrstrasi cara dalam
pen ingkatan pengetahuan petani.

2- Diduga demonstrasi cara mem-
punyai efektivitas yang lebih tinggi
dari pada demonstrasi hasil dalam
pen ing-katan ketrampilan petani.

3. Diduga demonstrasi hasil dan
demonstrasi cara cukup efektif
dalam penyampaian pesan.
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Metode Penelitian

A, Teknik Pengambilan Sampel

Pengarnbilan sarn pel d ilakukan
secara purposif, yakni sampel yang telah
menerima penyuluhan melalui metode
demonstrasi hasil atau pengrajin yang
telalr menerima penyuluhan melalui
metode demonstrasi cara. Sampel yang

diambil terdiri dari 26 pengrajin telah
rrengikuti penyuluhan d engan
demonstrasi hasil dan l3 pengrajin telah
rnengikuti penyuluhan dengan
demonstrasi cara.

B. Teknik Analisis

Untuk rnenguji hipotesis pertama

adalah dengan test Dua Sampel
Kolmogorov Smirnov, satu sisi. Test ini
juga digunakan untuk menguji hipotesis
kedua yakni balrwa efektivitas metode
penyuluhan demonstrasi cara lebih tinggi
dari pada demonstrasi hasil dalam
peningkatan keterarrpilan dengan rumus:
D = maksimum [ (S,,, (X) - S., (X) ]

Selaniutnya sesuai dengan yang

ditunjukkan Goodman (Siegel, 1986),
untuk test satu sisi dilakukan pendekatan:

4D2 n,n"

nr +n:

Harga X' observasi ini selanjutnya
dibandingkan dengan x'?tabel ( pada tabel

C Siegel, 1986 ).
Untuk menjawab tujuan ked ua

(perubahan sikap), diujidengan Test Dua

Sampel Kolmogorov-Smimov, Dua Sisi
dengan rum us:

D = maksimum (S"r (X) - S,, (X)l
Karena n, = n.. maka dianggap

sebagai kasus pada sampel besar dan uji
ini merupakan test dua sisi, maka harga

D observasi tersebut dibandingkan dengan
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harga D tabel yang dihitung dari rumus
yang disajikan di dalam tabel M (Siegel,
1986), yakni:

Harga Dtabel untuk;a:0,05 = 1,36 f,, t tr,
fl, oz

sedangkan, a ; 0,10 = 1,22 nr + n;
i, ir

Kemudian untuk menguji hipotesis
ketiga, digunakan Test Satu Sampel
Kolmogorov-Smirnov. Yakni u ntuk
meyakinkan apakah perbedaan distribusi
lrekuensi hanya merupakan variasi atau

ada kecenderurrgan bagi sampel pengrajin

untuk memilih salah satu kategori
efektivitas. Yang perlu d iperhatika n
adalah tingkat kesesuaian antara distribusi
serangkaian skor yang diobservasi dengan

distribusi teoritis,dengan rumus:

D = maksimum I F. (X) - SN (X) ]

Harga D observasi ini
dibandingkan dengan harga D tabel.

C. Konseptualisasi dan
Pengukuran

L Evaluasi Metode Penyuluhan yang
dirnaksud adalah mengukurtingkat
efektivitas dari rnetode demonstrasi
hasil dan cara dalam merubah
pengetahuan,sikap dan keteram-
pilan petani pengrajin anyaman
bambu di Ngliseng.

2. Metode Demonstrasi Hasil yang
dimaksud di sini adalah rrretode
penyu luhan langsung rn elalu i

pendekatan kelompok dengan cara
memperlihatkan contolr berbagai
produk anyaman bambu d isenai
penjelasannya terhadap petan i
pengraj in anyaman banrbu di
Dusun Ngliseng.

3. Metode Demonstrasi Cara yang
dimaksud di sini adalah metode
penyu luhan langsung rnela lu i
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4.

pendekatan kelompok, dengan cara
melakukan pe lat ih ani praktik
membuat berbagai p rod uk
anyaman barnbu terhadap petani
pengra.iin anyaman barnbu di
Dusun Ngiseng.
Efektivitas penyampaian pesan
yang diukur adalah dalam hal:
perubahan pengetahuan, sikap dan

ketrampilan.
Petani pengrajin yang dimaksud
adalah bisa bapak tani. ibu tani
ataupun anak/pemuda tani di
Dusun Ngliseng yang secara
langsung terlibat dalam pembuatan

kerajinan bambu dan yang telah
rnengikuti penyuluhan melalu i

metode demonstrasi hasil atau
demonstrasi cara.

Pengukuran dengan skor.
Dikatakan sangat efektif apabila
diperoleh skor 2/3 atau lebih, cukup
efektif apabila diperoleh skor l/3
atau lebih dan kurang dari 2/3 dari
total skor. Dikatakan tidak efektif
apabila diperoleh skor kurang dari
l/3 dari total skor.

Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa rata-rata perolehan skor tentang
efektivitas metode demonstrasi hasil
dalam peningkatan pengetahuan adalah
sebesar 14,769 ( 73,885 %). Dan rata-rata
perolehan skor untuk efektivitas metode
demonstrasi cara dalam pen ingkatan
pengetahuan adalah sebesar 10,6 l5
(53,070 %). Dengan demikian, kedua
metode demonstrasi tersebut termasuk
dalam kategori " cukup efektif ". Secara

lebih jelas ditampilkan dalarn tabel IV.I .

Tabel fV.1. Perolehan Skor dan
Kategori Efektivitas

Perolehan Kategori
Skor Efektivitas

5.

6.

No Metode Ktsaran
Skor

Cukup
Efeklif
Cukup
Elektif

1

2

23.O77
23 077
38.461
15.3E5

Tidak E ektif 2
Kurdnd Elektif 3
CukudEekit 7
Sanger Eiektf '14

Demon!- O-2O 14,769
trasiHasil (73,885 or)

Oemons- O-2O 10,615
trasica.a (53,070 %)

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Sumbet : Analisis Dota

Berdasarkan tabel IV.l -terlihat
bahwa walaupun kedua metode demonstrasi

termasuk dalam kategori cukup efektif,
tetapi ada perbedaan persentase perolehan

skor yang cukup besar.

Untuk itu maka perlu dilihat
bagaimana distribusi frekuensi masing-
masing kelas interval dari kedua metode

tersebut. t-ebih jelasnya ditunjukkan data

perolehan skor dari masing-masing interval

kelas seperti yang tersaji dalam tabel IV.2.

A.

t.

Efektivitas Metode
Demonstrasi

Ele kt iv itas Me t ode D e mons tras i
dalam Peningkaton Pengetahuan

Tabel IV.2. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Efektivitas Metode
Demonstrasi Hasil dan Demonstrasi Cara dalam Peningkatan Pengetahuan

Petani Pengrajin Anyaman Bambu di Ngliseng

Kise6n Skor Fr€kuensi (peiani)

Kate6ori
EbkfiYitas

Dem.HasilJiu,a 6/.

I 0.01-5.002. 5.01-10.003 r0.01-15.004. 15.01-20.00

7.692
11.539
26.923
53.846

26 100,000 100.000

Sumber Analisis Data
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Selanjutnya untuk melihat apakah da perbedaan yang signifikan, maka perlu

dilakukan penguiian terhadap kedua metode tersebut dalam hal peningkatan
pengetahuan, diLrjiderrgan test Dua Sampel Kolmogorov-Srninrov, Satu Sisi dengan

pendekatarr 1r. Dari perh itungan ( lampiran 4). d iperoleh: X'] Observasi = 5, 14 (a:0, 1 0

I db : 2) 1: Tabel = 4,60.
Dapat disimpulkan bahwa "demonstrasi hasil" secara rlyata lebih tinggi pada

perolehan skor dalam peningkatan pengetahuan pengra.iin anyaman barnbu di Dusun

Ngliseng.

2. Efektivitas Mcktde Demon,strasi dalam Perubahan Sikap

Dari hasil penelitian rnenunjukkan bahwa rata-rata perolehan skor tentang

et'ektivitas metode demonstrasi ha-sil dalarn perubahan sikap yakni sebesar I 1,461

(57 ,305%). Rata-rata perolehan skor untuk efektivitas metode de-rnonstrasi cara dalam

perubahan sikap yakni sebesar I 1,761 ( 58,805 % ). Dengan dernikian kedua metode

demonstrasi tersebut termasuk dalarn kategori "cukup efektif'. Secara lebih.ielas
ditarnpilkan dalam tabel 1V.3.

Tabel IV.3, Perolehan Skor dan Kategori Efektivitas

Kisaran Skor Perolehanskor Kategori Efektivitas

1

2

1

6
J

4

10
7

1.

3
4

Demonstrasi
Hasrl
Oemonstrasi
Cara

0-20

0-20

1 1,461
(57,305 %)
11,761
(58,E05 %)

Cukup
Efektif
Cukup
Efektif

Sftnhcr : Analisl:; Dala

Selanjutnya untuk melihat bagairnana distribusi frekuensi antara kedua tnetode

tersebut, ditunjukkan data pe-rolehan skordari masing-masing interval kelassepeni
yang tersa.ji dalam tabel IV.4.

Tabel IV.4, Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Efektivitas Metode
Demonstrasi Hasil dan DemonstrasiCara dalam Perubahan Sikap Petani

Pengrajin Anyaman Bambu di Ngliseng.

Kisaran Skor Frekuensi (petani)

Kategori Efektivilas oem.Hasil
Jiwa (%)

Dem.Cara
Jiwa g.\

0,01- 5,00 Tidak Efektif
5,01-10,00 KurangEfektif
10,01-15,00 CukupEfektif
15,01-20,00 SangatEtekhf

15,384
19,231
38,462
26,923

7,692
23.O77
46,154
23.077

100.000 100,000

Sumber ,4nalisis DoIa

Berdasarkan tabel IV.4. terlihat bahwa ada kecenderungan yang sama yang

ditunjukkan oleh perolehan skor kedua metode demonstrasi. Disini terlihat bahwa

baik metode dernonstrasi hasilnraupun nretode delnonstrasi cara prosentase perolehan

skor dari masing-masing kelas interval (kategori efektivitas) mula-mula rendah dan
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meringgi sampai sampai puucaknya pada

kelas interval ketiga (kategori cukup
efektit). baru turun pada kclas interval
yang keempat (kategori sangat efektil).
d€rgan rata-rata perolehan skor hatrpir
sama (tabel IV.3.)

I J rrtLrk rnevakinkarr bahwatidak ada

pada perolehan skor artara dernorstrasi
hasil dengan de-monstrasi cara dalarn
lral perubaharr sikap petani pengrajin
anyaman barnbu di Ngiseng.

3 E[ektit'ito:iMt'toda Dcnnn:;tr,.tst
dal an P e n ingkatan Ke h'ampi I un

perbedaau yang signifikart dalanr Hasil penelitialr lnenunjukkarl

perolehan skor tentang efekfivitasnya baltwa rata-rata perolehan skor tentang

inaka tlilakukan analisis terhadap pg6u6 efektivitas rnetode demonstrasi hasil

metode tersebut dalam hal perubahan dalam peningkatan ketrampilan adalah

sikap, diuji dengan test Dua Sampel sebesar 8,807 (44'030 %) Rata-rata

Kolmogorov-Sm irnov Dua Sisi(lampiran perolehan skor untuk efektivitas rnetode

2 ), harga D Observasi 0,077 sedangkan demonstrasi cara dalam peningkatan

harga D Tabel 0,462 (a:0,05) dan 0,415 keteratnpilan adalah sebesar 16,461

(a:0,10) (82'305 %) Masing-rnasing metode

Karena lrarga D Observasi lebih demonstrasi tennasuk dalam kategori "

kecil dari pada harga D Tabel rnaka dapat kurang efektif " dan " sangat efektif "'
disimpulkan bahwa tidak ada beda nyata Lebihjelasnya pada tabel lV 5'

Tabel fV,5. Perolehan Skor dan Kategori Efektivitas

Kisaran Skor PerolehanSkor KategoriEiektivitas

1.

2.

Demonstrasi
Hasil
Demonstrasi
CaG

o-20

o-20

8.807
(44,030 %)

15,461
(82,305 %)

Kurang
E ektit
Sangat
Efektif

Sumber : Analisis Dola

Untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua metode

tersebut, dituniukkan data perolehan skor dari masing-masing interval kelas seperti

yang ter-saji dalam tab€l IV.6.

Tabel IV.6. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Efektivitas Metode
Demonstrasi Hasil dan Demonstrasi Cara dalam Peningkatan Ketrampilan

Petani Pengrajin Anyaman Bambu di Ngliseng

Kisaran Skor Frekuensi (petani)

Kategori Efektivitas Dem-Hasil
Orang l%)

Dem-Ca.a
Orang \"/.1

0
0
4
9

?
11

7
1

'L

3
4.

0,01- 5,00 Tidak Elektif
5,01-10,00 KurangEfektil
10,01-15,00 CukupEtektif
15,01-20,00 SangatEfektif

26.923
42,308
26,923
3,846

0
0

30,770
69,230

13 100.000

Sumher ,'lnolisi: Dato
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Berdasarkan tabel IV.6. terlihat 4-

jelas bahwa ada perbedaan yang nyata

dalam distribusi perolehan skor dari 
a.

masing-masing kelas interval (kategori

efektiv itas). Pada demonstrasi hasil
frekuensi tertinggi pada kelas interval
kedua (kategori kurang efektif) kernudian

menurun. Sedangkan pada demonstrasi
cara frekuensi tertinggi pada kelas
terakhir (kategori sangat efektif), dimana
pada kelas interval pertama dan kedua
perolehan skornya adalah nol.

Selanjutnya dilakukan pengujian

terhadap kedua meto-de tersebut dalam

haI peningkatan keterampilan, diuji
dengan test Dua Sarnpel Kolmogorov-
Smirnov, Satu Sisi dengan pendekatan

1'?(lampiran 6),dan diperoleh lrasil 1'z

Observasi 16,60 sedangkan X'!Tabel 9,21

(a:0,01) dan 13,82 (a:0,001).
Dari hasildiatas dapat dismpulkan

demonstrasi cara secara sangat nyata
lebih tinggi dibanding demonstrasi hasil

pada perolehan skor dalam peningkatan

keterampilan pengraj in anyaman bambu

di Dusun Ngliseng.

Efekt iv itas Melode De mons trur; i
dalam Penyampaisn Pesan

Efektivitas Metode Demonstrasi
Hasil. Berdasarkan perolehan skor
tentang efektivitas m eto-de
demonstrasi hasil dalam
peningkatan pengetahuan, peru-

bahan sikap dan pe n in gkatan
ketrampilan, maka akan diperoleh
gambaran umum tentang efek-
tivitas metode demonstrasi hasil
dalam penyampaian pesan.

Rata-rata perolehan skor mengenai

efektivitas metode demonstrasi
hasil dalarn penyempaian pesan

adalah sebesar 35,038 (58,339 %),
termasuk dalarn kategori"cu kup
efektif'.
Selanjutnya gambaran mengenai

sebaran distribusi frekuensi per-

olehan skor pada masing-masing
interval kelas (kategori efektivitas),
ditunjukkan data seperti yang
tersaj i dalam tabel 1V.7.

Tabel IV.7. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Efektivitas Metode
Demonstrasi Hasil dalam Penyampaian Pesan pada Petani Pengrajin

Anyaman Bambu di Ngliseng

Kisaran Skor Demonstrasi Hasil

Kategon Efektivitas Frekuensi (Jiwa)

No

0
4

19
3

1.

2
3
4

0,01-15,00
15,01,30,00
30,01-45,00
45,01-60,00

Tidak Efektif
Kurang Efektif
cukup Efektif
Sangat Efektf

Sumbar Analisis Dota

Untuk rneyakinkan ada tidaknya kecenderungan pernilihan terhadap kategori

"cukup efektif' ataukah hanya vari-asi saja, maka diuji dengan test Satu Sampel

Kolmogorov- Smirnov (lampiran 4), diperoleh harga D Observasi 0,346 sedangkan

harga D Tabel 0,233 (a:0,1), 0,259 (a:0,05) dan 0,31 I (a: 0,01).
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Karena lrarga D tabeliteoritis lebih
kecil dari pada harga D observasi dapat

d is irn pu lkan bahwa petani sampel
rnenunjukkan preferensi yang signifikan
dalarn kategori efektivitas. Hal ini berarti
bahwa rnetode demonstrasi hasil secara

sangat nyata "cukup efektif' dalam
penyampaian pesan kepada sam pe I

pengrajin anyaman bambu di Ngliseng.

b. Efektivitas Metode Demonstrasi
Cara

Berdasarkan perolehan skor
tentang efektivitas metode demonstrasi
cara dalam peningkatan pengetahuan,
peru-balran sikap dan pen ing katan
keterampilan, maka akan diperoleh
gambaran umum tentang efektiv itas
metode demonstrasi cara dalam
penyampaian pesan.

Rata-rata perolehan skor mengenai
efektivitas metode demonstrasi cara
dalarn penyempaian pesan adalah sebesar

38,846 (64,7 43 o%),terrnasuk dalam
kategori"cukup efektif'.

Selanjutnya gambaran mengenai
sebaran distribusi frekuensi perolehan

skor pada masing-masing interval ke-las
(kategori efektivitas), ditunjukkan data
seperti yang tersajidalam tabel IV.8.

Tabel IV.8. Distribusi Frekuensi
Perolehan Skor Efektivitas Metode

Demonstrasi Cara dalam
Penyampaian Pesan pada Petani

Pengrajin di Ngliseng,

Kisaran Skor oemonstrasi Cal-a

Untuk meyakinkan ada tidaknya
kecenderungan pemilihan terh ad a p
kategori "cukup efektif' ataukah hanya
vari-asi saja, maka diuji dengan test Satu
Sampel Kolmogorov- Smirnov 1 larnpiran
5), diperoleh harga D Observasi:0,500
sedangkan harga D Tabel: 0,325 (a: 0,I );
0,361 (a: 0,05); dan 0,432 (a: 0,01 ).

Karena harga D tabel lebih kecil
dari pada harga D observasi dapat
disimpulkan bahwa petani sampe I

rnenunjukkan preferensi yang signifi kan
dalam hal kategori efek+ivitas.lni berarti
bahwa metode demonstrasi cara seca-ra

sangat nyata "cukup efektif" dalarn
penyampaian pesan kepada sampe I

pengrajin anyaman bambu di Ngliseng.

B. Pembahasan

Dalam peningkatan pengetahuan
ternyata metode demonstrasi hasil
memperoleh skor 73,885 To,sedangkan

dalam metode demonstrasi cara hanya
53.070 yo.

Dalam penyuluhan melalui metode

demonstrasi ha s il. disini pengrajin
memperoleh berbagai rnateri penyu luhan,
baik itu tentang peluang pengembangan

kerajinan anyaman, diversivikasi produk,

kemungkinan pemasarannya, kemungkin-
an keuntungan dan pendapatan yang
diperoleh. Demikian juga menyampaikan
penyuluhan tentang kualitas, kemungkin-
an memperoleh tambahan bahan baku,
meningkatkan produksi kerajinan serta

diskusi tentang berbagai kemungkinan
pemecalran rnasalah yang ada kaitannya
dengan pengembangan industri keraj inan
anyaman bambu, seperti masalalr
tambahan modal dan kemungkinan kredit.
penyimpanan produk supaya tidak cepat

rusak dan sebagainya.

Materi penyu luhan juga
menyangkutmasalah mata pencaharian
pokok masyarakat Ngliseng sebaga i
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Kalegod
Elektiviias

Frekuen$ (Jrwa)

0
0

12
1

1

2
3

0 01 - 15,00 lidak Elektif
15,01 - 30,00 Ku€ng Efektil
30,01 - 45,00 Cukup Efektif
45,01 - 60,00 Sangat Efeklil

t3

Sumher . Analisis Data
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petani, dan upaya peningkatan pendapatan

melalui intens ifikasi pekaran gan.
Penyuluhan dilakukan dengan penyam-
paian materi/ cerarnah,dilanjutkan dengan
dialog secara terbuka bagi setiap peserta

untuk bertanya, mengungkapkan
pendapat, meminta penjelasan leb ih
lanjut, bahkan tidak menutup kemungkin-
an untuk menanyakan / meminta
penjelasan diluar materi yang sedang
dibicarakan. Pemberian pesan yang ak-
tual menyebabkan petani merasa
rnendapatkan tambahan pengetahuan
yang banyak. Pelaksanaan penyu luhan
demonstrasi hasil yang dem ikian
rnemungkinkan pengrajin memperoleh
tambahan pengetahuan yang lebih tinggi.
Sementara rnateri penyuluhan melalui
demonstrasi cara terfokus pada cara
membuat berbagai produk alternatif
(diversifi kasi produk).

Situasi dan kondisi selama
berlangsungnya penyuluhan nampaknya
juga memberi kontribusi bagi pengrajin
untuk memperoleh tambahan pengetahu-
an yang lebih banyak.

Selanjutnya efektivitas penyuluhan
rnelalui metode demonstrasi hasil maupun
metode demonstrasi cara dalam hal
perubahan sikap masing-masing hanya
memperolelr skor sebesar 57,305 Yo dan
58,E05 % dari total skor. Ternyata dengan
penjelasan-penjelasan langsung secara

kelompok dan memperlihatkan hasil-
hasil/produk anyaman bambu dengan
inovasi baru kurang cukup kuat untuk
nrembangurr sikap positif masyarakat
pengrajin di Ngliseng.

Tetapi kalau kita lihat bagaimana
penyuluhan melalui rnetode demonstrasi
cara memberikan hasil (perolehan skor),
maka ternyata metode demonstrasi ini
memperlihatkan kecenderungan yang
men ingkat. Hal mana efektivitas
penyuluhan metode demonstrasi cara
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dalam hal peningkatan pengetahuan hanya

diperoleh skor sebesar 53,070 Yo

sedangkan efektivitasnya dalarn hal
perubahan s ikap rneningkat menjadi
58,805 % dari total skor. Disini Metode
demonstrasi cara nampaknya lebih tepat
untuk membangun sikap yang positif,
karena pesan-pesan yang disampaikan
adalah terfokus pada pembuatan kerajinan
anyaman alternatif.

Dalam peningkatan keterampilan
ternyata ada bedayang sangat nyata antara

metode demonstrasi cara dengan metode
demonstrasi hasil. Hal nrana perolehan
skor mengenai efektivitas metode
demonstrasi cara dalam pen ingkatan
ketrampilan sebesar 82,305 o/o (termasuk
kategori sangat efektif) sed an gkan
perolehan skor dari metode demonstrasi
hasil hanya 44,030 oZ (termasuk kategori
kurang efektif).

Disini dapat dijelaskan bahwa
apabila materi/pesan penyuluhan itu
merupakan pesan yang sifatnya tekno log is

/ aplikatif atau pesan yang menghendaki
adanya perubahan ketrampilan baik fisik
rnaupun pikiian dari pihak pengrajin.
maka metode penyuluhan hendaknyajuga
harus melibatkan gerak fisik dan olah
pikir. Dan dalam hal ini sudah terpenuhi
melalu i metode demonstrasi cara.
Sedangkan apabila pesan - pesan
penyuluhan itu merupakan pesan yang
sifatnya informatif/ilmu pengetahuan,
maka tidak perlu caralmetode yang
melibatkan gerak tubuh. Dan sebagai
contohnya adalah metode demonstrasi
hasil.

Ada ungkapan yang cukup relevan
dengan permasalahan ini, yaknijika saya

dengar, saya akan lupa; jika saya lihat,
saya akan ingat; dan jika saya lakukan
saya akan paham. Pengertian paham disini
mempunyai makna yang lebih tinggi dari
pada sekedar ingat. paham disini berarti
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ingat tentang sesuatu yang pernah ia

lakukan. Yang berarti bahwa pengrajin
bisa/rnampu melakukan/membuat sendiri
produk alternatifatau inovasi baru yang
pemah ia lakukan ketika pelatihan melalui
metode demonstrasi cara. Sedangkan
dalam metode demonstrasi hasil pengrajin

hanya menderrgarkan penjelasan dan
rnelihat contoh produk baru.

Kalau kita ingat kembali falsafah
dalam penyuluhan. maka demonstrasi
cara mengacu pada falsafah learning by
doing. Sedangkan metode demonstrasi
hasil mengacu pada falsafah "seeing is

believing". Kedua falsafah tersebut sangat

diperlukan dalarn pendekatan penyu luhan

kepada para pengrajin. Penyuluhan
melalu i metode demonstrasi hasil
merupakan salah satu pendekatan dalam
rangka meyakinkan kepada pengrajin
bahwa produk-produk baru yang
d itawarkan mem ilik i kelebihan/
keunggu lamn yang lebih tinggi.
Sementara penyuluhan melalui metode
cara merupakan salah satu pendekatan

dalam rangka mengadopsi produk-produk
baru anyaman bambu yang telah
diyakininya memiliki keuntungan yang

lebih tinggi.
Dalam metode demonstrasi cara

dalam meningkatkan pengetah uan,
merubah sikap dan meningkatkan
ketrampilan, diperoleh skor yang secara

berturut-turut menaik (meningkat), yakni:
53,070 o/o,58,805 % dan 82,305 o/o.

Sedangkan dalarn metode detnoustrasi
hasil diperoleh skor secara berturut-turut
menurun mulai dalam meningkatkan
pengetahuan, merubah sikap dan
rneningkatkan keterampilan adalah
73,885 Yo, 57,305 % dan 44,030 Yo. Dari
hasil penelitian ini dapat diterjemahkan
(dengan mendasarkan pada kedua falsafah
dalam metode penyuluhan diatas) bahwa
demonstrasi hasil lebih tepat untuk
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mencari informasi sebanyak- banyaknya,
sehingga pada akhirnya pengrajin cukup
yakin tentang keunggu lan-keunggu lan
teknologi baru; sedangkan metode
demonstrasi cara lebih tepat untuk
memperlancar tahap akhir adopsi dengan
jalan rnengajari secara langsung/ praktek
bagaimana cara membuat teknilogi baru
yang telah ia yakini keunggulannya
tersebut. Dengan demikian kedua metode
tersebut bersifat komplementer yang
sama-sima deperlukan pada tahapan
proses adopsi yang berbeda.

Gambaran umum efekt iv itas
metode demonstrasi hasil dan cara dalarn
penyampaian pesan masing-mas ing
58,339 % dan 64,743 % (kategori cukup
efektif) dari total skor.

Efektivitas kedua metode tersebut
masih dimungkinkan untuk ditingkatkan
dengan berba ikan- perbaikan berbagai hal.

Perbaikan-perbaikan itu antara lain
mengenai teknis pelaksanaannya, target
materi yang hendak dicapai, pemilihan
sampel yang betul-betul berminat dan
mempunyai kemampuan, dan perlu
keseriusan yang lebih baik dari
penyuluhnya.

Kemudian hal yang lebih penting
lagi dari permasalahan ini adalah
dukungan untuk menindaklanjuti setelah

diadakannya penyuluhan tersebut. Karena
kemampuan teknis dalam memproduksi
teknologi baru belumlah cukup
meyakinkan bahwa pengrajin aka n

mengadopsi (rremproduksi) untuk
dipasarkan. Masih banyak permasalalran

bagi pengrajin untuk mampu mem-
produksi teknologi baru secara korrtinyu
dan tidak kernbali pada produk semula-

Permasalahan-tersebut terutama yang
berkaitan dengan keterjarninan pasar,

dukungan modal, penyediaan tambahan
bahan baku maupun bahan pendukung,
pengawasan dan upaya pen ingkatan
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A.

l.

kualitas produk agar layakjual. Demikian
juga aspek mental pengrajin juga perlu
diperhatikan, agar rnereka mempunyai
semangat yang tinggi, ulet menghadapi
permasalahan. daya saing dan bargaining
posision ditingkatkan (perlu kelornpok
yang kuat dan dinamis), sampai pada
akhimya pengrajin di Ngliseng betu l-betul
bisa mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

2.

Kesimpulan

Efektivitas nretode demonstrasi
hasil lebih tinggi dari pada metode
demonstrasi cara dalarn hal
peningkatan pengetahuan, dan ada

beda nyata dari kedua metode
tersebut padatingkat a: 0,1. Dengan
perolehan skor masing-masing
14,769 (73,885 %o) dan 10,615
(53,070 o/o), keduanya masuk
dalam kategori cukup efektif.
Efektivitas rnetode demonstrasi
hasil dan demonstrasi cara
ternrasuk dalarn kategori cukup
efektif dalam hal perubahan sikap
dengan skor masing-masing I I,461
(57,305 %) dan I 1,761 (58,805 %).
Dengan kata lain, tidak ada
perbedaan yang nyata dari kedua
metode tersebut.
Dalam hal efektivitas metode
demorrstrasi dalam peningkatan
keterarnpilan, terdapat perbedaan
yang sangat nyata antara metode
demonstrasi cara dengan metode
demon stras i hasil dengan skor
16,461 (82,305 %) dan 8,807
(44,030 %). Mas ing-masing
termasuk dalam kategori sangat
efektif dan kurang efektif.
Secara umum efektivitas metode
demonstrasi hasil dan cara dalam
penyampaian pesan, k ed uanya

termasuk dalam kategori cukup
efektif. dengan skor masing-
masiug sebesar 35,038 (58,339 %)
dan 38,846 (64,143 %o).

5. Metode demonstrasi hasil berfungsi
untuk rneyakinkan tentang ke-
unggulan teknologi baru, sedang-

kan demonstrasi cara berfu ngs i

untuk praktek bagaimana cara
membuat teknologi baru yang telalr
diyakini keunggulannya. Kedua
metode tersebut bersifat kom-
plementer.

6. Masih ada berbagai permasalalrarr

yang dihadapi pengrajin setelah
rnereka yakin dan tahu teknis
pembuatan teknologi baru tersebut.

B. Saran

l. Perlu peningkatan kualitas dalam
teknis penyelenggaraan metoGe
demonstrasi, sehingga efektivitas
kedua metode tersebut b isa
ditingkatkan.

2. Perlu Ianjutan pendampingan
setelah kegiatan peny u lu lr an
tersebdt, agar adopsi teknologi
tidak terputus.
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Lampiran l Uji Efektivitas Motode Demonstrasi dalam
Peningkatan Pengetahuan

Tabel 1. Preferensi Kategori Efektivitas

Kategori Efektivitas

ABCO
fru = Jumlah yang memilih kategori

tertentu dari Demonsirasi Hasil 2 3 7 14
f,, = Jumlah Yang memilih kategori

terlentu dari Demonstrasicara 3 3 5 2

516(x) = distribusi kumulatif pilihan-
piiihan lerobservasi dari A26 5126 12126 26126
Demgnstrasi Hasil

S,3(X) = distribusi kumulatif pilihan-
pilihan terobservasi dari 3113 6/13 11113 13/13
Demonskasi Caaa

4n6 7t26 10t26 0ls,,(x) . s?6(x) l

Kelerangan :

A = KategoriTidak Efektif
B = Kategori Kurang Efektif
C = Kategori Cukup Efektif
D = Kategori Sangat Efektif
O = maksimum I S,.(X) - S."(X) I

= 10126

= 0,385
Sesuai yang dituniukkan Goodman (Siegel. 1986) untuk tes satu sisi dilakukan

pendekatan:

N2 = 4D2 n,n,
f,t+o'

= 4 (0,385)2 26.13
26+13

= 5,14
Berdasarkan tabel C (Siegel, 1986) menunjukkan bahwa 1'= 5,14 dengan db = 2, signifikan
pada tingkat a: 0,10 yaitu: r'? Observasi = 5,14

X2 Tabel = 4,60 ( a: 0,10 ; db = 2 )
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Lampiran 2. Uji Efektivitas Motode Demonstrasi dalam Perubahan
Sikap

Tabel l. Preferensi Kategori Efektivitas

Kategori Efektivitas

ABCD

fr, = Jumlah yang memilih kategori
tertentu dari Demonstrasi Hasil 4 5 10 7

f,. = Jumlah yang memilih kategori
tertentu dari Demonslrasicara 1 3 6 3

Sr$(X) = distribusi kumulalif pilihan-
pilihan terobservasi dari 4t26 9t26 j9t26 26t26
Oemonstrasi Hasil

St3(X) = distribusi kumulatif pitihan-
pilihan te.observasi dari 1t13 4t13 10/13 i3/13
DemonstrasiCara

I S,6(x) - Stl(X) I 2126 1t26 1t26 0

Keterangan:
A = Kategori Tidak Efektif
B = Kategori Kurang Efektit
C = Kategori Cukup Efektif
D = Kategori Sangat Efektif
D = maksimum I 513(X) - S26(X) ]

= 2126

= 0.077
Karena n1 = nz, maka dianggap sebagai kasus pada sampel besar dan karena uji ini merupakan
tes dua sisi, maka harga D Observasi tersebut dibandingkan dengan harga D yang dihitung
dari rumus yang disajikan dalam iabel M (Siegel, 1986), yakni:

Harga OTabel : a:0,05

a:0,10 = 1.22 26+ 13
26.'t3

= 0,415
Kesimpulan:
Harga D Observasi < Harga D Tabel ; berartilidak ada beda nyata
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Lampiran 3. Uji Efektivitas Motode Demonstrasi dalam
Peningkatan Keterampilan

Tabel l. Preferensi Kategori Efektivitas

lGtegori Efektivitas

ABCD

ln = Jumlah yang memilih kalegori
tedentu dari Demonstrasi Hasil 7 11 7 1

tertentu dad Demonstrasicara 0 0 4 9

Src(X) = distribusi kumulatif pilihan-
pilihan terobservasidari 7126 15126 25126 261fr
Demonstrasi Hasil

S,r(X) = distribusi kumulatif pilihan-
pilihan terobservasi dari 0 0 4113 13/13
Demonstrasi Cara

7t26 1at26 17t26 0I sz"(x) . s,l(x) I

Keierangan:
A = Kategori Tidak Efektif
B = Kategori Kurang Efektil
C = Kategori Cukup Efektif
D = Kategori Sangat Efektif

D = maksimum I 516(X) - S13(X) ]
= 18126

= 0,692
Sesuai yang ditunjukkan Goodman (Siegel, 1986) untuk tes satu sisi dilakukan pendekatan:

x2 = 4D2 n,n,
o'*iz

= 4 (O.692\2 26.13
26+13

= 16.60
Berdasarkan label C (Siegel, 1986) menunjukkan bahwa x'?= 16,60 dengan db = 2, signilikan
pada tingkat a:0,00'l yailu: x2 Observasi= 16,60

x, Tabel = 9,2'l ( a: 0,01 ;db = 2 )
13,82 (a:0,001 :db=2)
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Lampiran 4. Uji Efektivitas Motode Demonstrasi Hasil dalam
Penyampaian Pesan

Tabel l. Preferensi Kategori Efektivitas

Kategori Efektivitas

ABCD
t = Jumlah yang memilih kategori

tertentu o 4 t9 3

F.(X) = distribusi kumulatif teoritis
bagi pilihao-pilihan, 6,5/26 13t26 19,5/26 26t26
dibawah Ho

SrE(X) = dislribusi kumulatif pilihan-
pilihan terobservasi O 4126 23126 26t26

lF"(x) - s,5(x) l 6,5/26 9t26 3,5t26 0

Keterangan :

A = KategoriTidak Efektif
B = Kategori Kurang Efektif
C = Kategori Cukup Efektif
D = Kategori Sangat Efektif

Harga D Observasi sebesar :

D = maksimum I F"(X) - 516(X) I
= 9126

= 0,346
Harga D Tabel sebesar :

a: 0,1 ;D Tabel = 0,233
a: 0,05; D Tabel = 0,259
a: 0,01 ;DTabel =0,311

Kesimpulan: Harga D Observasi > Harga D Tabel
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Lampiran 5. Uji Efektivitas Motode Demonstrasi Cara dalam
Penyampaian Pesan

Tabel 1. Preferensi Kategori Efektivitas

Kategori Efektivitas

ABCD

f = Jumlah yang memihh kategori terlentu 0 0 12 1

F"(X) = distribusi kumulatif teoritis bagi pilihan-
pilihan. dibawah Ho 3,25113 6,5/13 9,75113 13/13

Sr(X) = distribusi kumulatif pilihan-pilihan
terobservasr 0 0 12113 13/13

3.25t13 6,5/13 2.25t13 0I F.(x) . sr3(x) 1

Keterangan:
A = Kategori Tidak Efektif
B = Kategori Kurang Efektif
C = Kategori Cukup Efektif
D = Kategoli Sangat Efektif

Harga D Observasi sebesar :

D = maksimum I F"(X) - Si36) I
= 6,5/13
= 0,500

Harga D Tabel sebesar ;

a; 0.1 : D Tabel =0,325
a: 0,05; D Tabel = 0,36'l
a: 0,01 i D Tabel =0,432

Kesimpulan: Harga D Observasi > Harga D Tabel
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Sambungan dari halaman .........,...,..48
pelacuran in i, karena pelacuran
merupakan permasalah-an sosial
yang kornpleks yang tidak cukup
hanya ditangani dari satu segi saja.

2. Mengadakan pencegahan dan 4.
pemberantasan terhadap ke-
mungkinan adanya jaringan yang
dilakukan oleh pihak tertentu untuk
merekrut calon-calon pelacur.

3. D itarn bah variasi latihan
ketrampilan (dalam arti yang dapat
dipergunakan untuk mencari

nafkah) yang d iber ikan
diresosialisasi, sehingga terbuka
lebih banyak pilihan bagi pelacLrr
untuk belajar sesuai dengan bakat
dan minatnya masing-masing.
Memberi penerangan ke pad a
masyarakat untuk dapat melerima
eks pelacur ini kembali secara
wajar, sehingga mereka dapat
memulai kehidupan normalnya
tanpa lrarus banyak menanggung
beban sejarah.* **
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